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Referat

5. møde i nationalt specialistnetværk for unge voksne med kræft 
samt arvelig kræft hos voksne

 

Nationalt  Genom Center
Ørestads Boulevard 5
2300 København S
T   +45 24 97 17 65
M  kontakt@ngc.dk
W  ngc.dk

Dato: 24-11-2021
Enhed: NGC
Sagsbeh.: MKK.NGC 
Sagsnr.: 2117547 
Dok.nr.: 2009779 

Dato: Den 22. nov. 2021, kl. 15.30-16.30 (virtuelt Microsoft Teams)

Mødeleder:  Britt Elmedal Laursen
Sekretær: Mette Kofod Kahr

Dagsorden
Punkt Aktivitet 
1 Godkende opgave 1: afgrænsning af patientgruppe
2 Godkende oversigt over laboratorie- og analysemæssige behov 
3 Eventuelt

 
Medlemmer af specialistnetværket 
Britt Elmedal Laursen, (formand), NGC
Charlotte Kvist Lautrup, (næstformand), udpeget af Region Midtjylland og af LVS
Karen Julie Gehl, udpeget af Region Sjælland
Karina Rønlund, udpeget af Region Syddanmark 
Bent Ejlertsen, udpeget af Region Hovedstaden (afbud)
Lone Sunde, udpeget af Region Nordjylland
Mads Thomassen, udpeget af LVS (afbud)
Karin Wadt, udpeget af LVS og af Regionerne Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram 
Bo Rix, udpeget af Danske Patienter

Fra Nationalt Genom Center deltager
Amila Kalaca, Peter Johansen
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Pkt. 1 Godkende opgave 1: Afgrænsning af patientgruppen

Indstilling 

Det indstilles, at specialistnetværket godkender anbefalinger for patientgruppen 
unge voksne med kræft samt arvelig kræft (bilag 1.1 og 1.2).

Referat 

Med ganske få præciseringer blev afgrænsningsskema for hhv. unge voksne med 
kræft og arvelig kræft godkendt.

Problemstilling 

Specialistnetværkets udkast til afgrænsningsskema for hhv. unge voksne med kræft 
og arvelig kræft er sendt til skriftlig kommentering i specialistnetværket med frist d. 
21. nov. 2021.
Vedlagte bilag er de skemaer, som er sendt ud i høring.

Løsning 

På mødet d. 22. nov. drøftes de indsendte kommentarer mhp. at eventuelt at ju-
stere specialistnetværkets afgrænsning for endeligt at kunne godkende anbefalin-
gerne. 

Videre proces

Specialistnetværkets anbefalinger for patientgruppen forelægges til kommentering i 
arbejdsgruppen for klinisk anvendelse af helgenomsekventering, derefter for styre-
gruppen for implementering af personlig medicin. 

Bilag 

 Afgræsning unge voksne med kræft_skr. kommentering 20211115
 Afgræsning familiær kræft_skr. kommentering 20211115

Pkt. 2 Godkende oversigt over laboratorie- og analysemæssige be-
hov

Indstilling 

Det indstilles, at specialistnetværket godkender den endelige oversigt over de labo-
ratorie- og analysemæssige behov for patientgruppen.
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Referat 

Der var få rettelser til skemaet, som derefter blev godkendt.

Problemstilling

Specialistnetværkets oversigt over laboratorie- og analysemæssige behov for pa-
tientgruppen er sendt ud til skriftlig kommentering i specialistnetværket med frist d. 
21. nov. 
Vedlagte bilag er den oversigt, som er sendt ud i høring.

Løsning 

På mødet d. 22. nov. 2021 drøftes de indsendte kommentarer mhp. eventuelt at ju-
stere oversigten over de laboratorie- og analysemæssige behov for endeligt at kunne 
godkende den. 

Videre proces

Specialistnetværkets oversigt over de laboratorie- og analysemæssige behov fore-
lægges til kommentering i arbejdsgruppen for fortolkning, derefter for styregruppen 
for implementering af personlig medicin. Specialistnetværkets behov vil indgå sam-
men med de øvrige specialistnetværks behov i en samlet prioritering vedr. udviklin-
gen af NGC’s infrastruktur.

Bilag 

 Laboratorie- og analysemæssige behov for unge voksne med kræft og fa-
miliær_skr. kommentering 20211115

Pkt. 3 Eventuelt 

Der blev ikke anført noget under eventuelt.
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